




De kleinste kinderen waren op de derde verdieping niet bij Cees Faber weg
te slaan; hij maakte de meest mooie dieren en hoofdtooien van ballonnen

Aanleiding om voor kinderen van asielzoekers een specifieke tak op te richten die ons in staat 
stelt om op warme maar ook professionele wijze iets aan deze groep te kunnen bieden.
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Ze waren net in Nederland. Nog vol trauma’s over alle 
ellende die ze in Syrië hadden meegemaakt. Er was 
in de opvanglocatie in Amsterdam plaats voor enkele 
honderden gezinnen, waarvoor door veel vrijwilligers 
een (aangepast) diner voor alle bewoners was georga-
niseerd. De moeders verbleven in afwachting van het 
diner op hun kamers, de vaders zaten in de receptie-
ruimte  met trieste blikken op hun mobieltje te staren 
om contact met ‘thuis’ te krijgen en de kinderen, wel, die 
werden verblijd met magie door Magic Care. De kleinste 
kinderen waren op de derde verdieping (geen stoelen, 
niets aan de muur, dus super ‘sober’) niet bij Cees Faber 
weg te slaan; hij maakte de meest mooie dieren en 
hoofdtooien van ballonnen die je maar kan bedenken en 
Beer van Muiswinkel en Wim van Dokkum probeerden 
de oudere kinderen enkele goocheltrucs te laten zien en 
te leren; ‘probeerden’,want er was duidelijk een taal-
probleem, dus we deden veel visuele effecten en leerden 
de kinderen onze zo langzamerhand vermaarde  
vingerhoedtruc. 

Toen we na afloop van de workshop naar beneden 
gingen gebeurde het: de kinderen, die veel meer in het 
‘nu’ leven dan de vaders, mengden zich tussen die vaders 
en gingen hun zojuist geleerde truc vertonen en wat je 
zag was dat de vaders met een lach op het gezicht 
opveerden en zichtbaar genoten van hun kinderen. Een 
momentopname, natuurlijk, maar toch! 
De foto’s op de bladzijde hiernaast geven een beeld van 
deze voor ons speciale ervaring. 

We hebben bij Magic Care al aardig wat doelgroepen, 
maar genoemde ervaring was aanleiding om voor 
kinderen van asielzoekers een specifieke tak op te 
richten, met een eigen methodiek, die ons in staat stelt 
om op warme maar ook professionele wijze iets aan 
deze groep te kunnen bieden. De resultaten tot nu toe 
zijn hoopgevend.
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Voorwoord

Een groot deel van de kinderen waar wij voor goochelen heeft een negatief zelfbeeld. Zij hebben dan 
ook in hun korte leven al negatieve ervaringen meegemaakt die niet horen te passen bij de vaak beju-
belde ‘onbezorgde kindertijd’. 
Deze daardoor kwetsbare kinderen worden vaak belemmerd in het ontwikkelen van vertrouwen in 
zichzelf en hun eigen kunnen. Een van de hoofdkenmerken van stichting Magic Care is het versterken 
van veerkracht, dit doen we door juist de nadruk te leggen op wat het kind kàn, in plaats van wat het 
niet kan. De kinderen leren een vaardigheid waardoor ze niet alleen hun zorgen even kunnen vergeten, 
maar waardoor ze ook kunnen uitblinken en positieve feedback van hun omgeving krijgen. Deze posi-
tieve herstellende ervaring geeft de kinderen het gevoel de dingen weer aan te kunnen en daardoor 
neemt het zelfvertrouwen toe.

Dit jaar hebben maar liefst vier nieuwe goochelaars zich aangesloten bij stichting Magic Care. Hierdoor 
kunnen steeds meer kinderen genieten van een magische ontmoeting in één van de vijf kinderziekenhui-
zen die we met regelmaat bezoeken, één van de asielzoekerscentra waar we te gast zijn of een instelling 
waar kwetsbare kinderen worden opgevangen .

Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om al onze trouwe en enthousiaste vrijwilligers te 
bedanken, met niet in het minst de gepassioneerde secretaris Wim van Dokkum die verantwoordelijk is 
voor dit prachtige jaarverslag waarin u een goed beeld kunt krijgen van waar onze stichting voor staat. 
Dank voor uw interesse en ondersteuning.

Het versterken van veerkracht…

Marlies Greve
(voorzitter Magic Care)
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Introductie

Onvoorstelbaar dat we al ruim 13 jaar ons Magic Care jaarverslag kunnen presenteren. Ook nu 
kunt u weer kennis nemen van de vele activiteiten van onze gemotiveerde goochelaars en vooral 
van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd voor het beleven van een magische ervaring.  
Via korte verslagen en vooral door middel van foto’s, die vaak meer zeggen dan welk verslag dan 
ook. Bovendien is het erg stimulerend de reactie van de leiding van de diverse instellingen te lezen; 
een aantal is ‘cursief’ in het verslag opgenomen. Het aantal doelgroepen breidt zich nog steeds uit, 
maar ook de interne bijscholing komt aan de orde: professionele deskundigen, die ons voorhouden 
welke problemen we bij kwetsbare kinderen kunnen verwachten en hoe wij als Magic Care  
goochelaars hierop kunnen inspelen. Ook is het plezierig dat de media ons weten te vinden.  
Een artikel in het AD en een filmpje over ons ziekenhuisoptreden in het TV programma van  
Omroep Max geven een aardig beeld van onze werkwijze. Bovendien kunt u op de website  
naar een radio interview luisteren over Magic Care. 

Als uw conclusie na het lezen van dit jaarverslag luidt ‘Magic Care bruist van energie’ dan heeft u 
helemaal gelijk.

Wim van Dokkum
(secretaris Magic Care)



6         Playing for Succes

Zoals u al in eerdere jaarverslagen heeft kunnen lezen vormen de kinderen van de stichting ‘Playing for 
Success’ (PfS) al vele jaren een prima doelgroep. Het gaat om kinderen met leerachterstand uit de grote 
steden, die door genoemde stichting een 12-weken programma krijgen aangeboden, waarbij steeds zo’n 
15 kinderen elke week een middag doorbrengen bij een eredivisie voetbalclub. Na aanvankelijk een start 
te hebben gemaakt bij ADO Den Haag, komen we ook bij Excelsior Rotterdam (bij de voetbal en de 
basketbal afdeling) en de FC Dordrecht. Het is bekend dat we naast het technisch leren van enkele 
goocheltrucs veel aandacht besteden aan de presentatie. Vooraf wordt met de leiding overlegd over 
kinderen die speciale aandacht behoeven, b.v. over een meisje dat  nachten niet heeft kunnen slapen 
omdat ze een spreekbeurt op school moest houden. Wat is dan mooier om enkele weken na ons bezoek 
te horen dat, mede dankzij de Magic Care aanpak, die spreekbeurt goed is gegaan!  Is dit een uitzonde-
ring? Nee, in het geheel niet, want ‘moeilijke’ kinderen worden echt door onze magie betoverd, gaan 
dingen doen waarbij de leiding van PfS zeer verbaasd toekijkt hoe kinderen veranderen als ze in aan-
raking komen met de wereld van illusie en magie. 

Jordi van PfS Dordrecht: “Geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen mee hebben gedaan. Je zag dat  
de kinderen echt groeiden tijdens of na zo’n presentatie en door de complimenten die ze van elkaar kregen!”

Iris (PfS docent Excelsior basketbal) over Brenda: “Ze kwam vrij gesloten binnen. Door de magische inter-
ventie werd ze opener. Ze werd volledig meegenomen door jullie enthousiasme en vergat alles om zich heen.  
Ze heeft zich ingeleefd, geacteerd en gepresenteerd met een grote smile op haar gezicht. Jullie interventie heeft 
duidelijk bijgedragen aan een positiever zelfbeeld!”

Playing for Success

Je zag dat de kinderen echt groeiden

Betoverd ...
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Sinds 6 jaar organiseert de Banjaard in de vakantieweken een behandelweek voor licht verstandelijk 
gehandicapte, getraumatiseerde of verwaarloosde kinderen. Het is een circusweek met veel leerzame 
oefeningen en met een bijzondere afsluiting: een echt circusoptreden voor een publiek van ouders en 
familie.De laatste dag van zo’n week komt Igor van Magic Care langs om de kinderen 
wat eenvoudige toneelgoocheltrucs te leren en wat acrobatiek om meteen ‘s middags in de show te 
kunnen gebruiken. Ook wordt hierbij de methodiek van Magic Care toegepast en leren kinderen door 
middel van oefeningen om te gaan met hun plankenkoorts. 

Circusproject de Banjaard
(Den Haag)

De reactie van Clarie Dekker (coördinator circusproject) spreekt boekdelen: 

Magic Care maakt sterren van de kinderen van de Banjaard!
 
Stel je voor dat je een kind bent met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.  
Stel je voor dat je niet kan voldoen aan verwachtingen van je omgeving en veel faal- en angstervaringen  
hebt opgedaan. Hoe trots moet je je dan voelen als je op een dag de ster bent van een circusvoorstelling  
omdat er iemand is die jou geleerd heeft dat je meer kan dan je denkt!

Dit overkwam dit jaar zo’n veertig kinderen van de Banjaard die tijdens een behandelweek op de slotdag  
verschillende workshops goochelen en presenteren kregen aangeboden door de vrijwilligers van Magic Care.  
De manier waarop er werd ingespeeld op elk individu met zijn eigen mogelijkheden zorgde er voor dat de 
kinderen vol zelfvertrouwen aan ouders en familie durfden te laten zien waar ze toe in staat zijn.
Bedankt Magic Care!

De kinderen vol zelfvertrouwen



8          Jonge mantelzorgers / Ziekenhuizen

Opnieuw werd een voorstelling en een workshop gegeven voor jonge mantelzorgers; dat zijn kinderen  
die de zorg op zich nemen voor zieke ouders, broertjes of zusjes. De leiding: “De deelnemers reageerden  
enthousiast op de voorstelling en keken vol ontzag naar de trucs, die ze niet konden begrijpen. We hebben van 
diverse ouders en kinderen terug gehoord dat ze showtjes hebben opgevoerd, thuis of op school, met de trucs  
die ze geleerd hebben”. 

We opereren, zoals u weet, ook al geruime tijd in (kinder)ziekenhuizen, niet letterlijk natuurlijk. We zijn 
actief in Rotterdam (Sophia), Den Haag (HAGA), Leiden (LUMC),  Amsterdam (Emma),  Amstelveen  
(Amstelland) en binnenkort ook in Zwolle (Isala). Een ervaring in het Sophia: 

“Daar komen de goochelaars”, kakelde Ali, 5 jaar, van pret op de dialyse-afdeling tegen de wat bedacht-
zamere Jordan 17 jaar en een nieuw gezicht:  Ahmed 14 jaar.  Aangezien de eerste twee al bekend waren  
met Magic Care, hebben we ze, na de sponsballen show van Arie, gepromoveerd als instructeur van Ahmed.  
Ook de drie verpleegkundigen deelden mee in de pret. Een filmpje over ons optreden in het Sophia  
kinderziekenhuis is te vinden op onze website. Op de foto’s (afkomstig van dat filmpje) ziet u dat de  
verpleegkundige verbaasd is hoe goed Ali van Rob de goocheltruc met het vingerhoedje heeft geleerd.  
Carola Scholten van het Sophia: “Als een kind in het ziekenhuis opgenomen wordt, dan gebeurt er een heleboel 
wat het kind moet ondergaan. Daar word je angstig van. Het leuke van goochelen is dat je even de baas over de 
situatie bent. Kinderen fleuren er zichtbaar van op”.

Jonge mantelzorgers (Almere)

Ziekenhuizen

Rob en Ali
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Ons Villa Pardoes team is nog immer enthousiast over de respons die zij krijgen van de kinderen.  
Maar ook de leiding is vol lof, getuige de volgende reactie van Saskia Kuis, activiteiten coördinator: 
“De goochelaars van Magic Care hebben een duidelijke ‘klik’met de kinderen die naar Villa Pardoes komen. 
Vooral leuk is het, dat zowel kinderen als de ouders worden betrokken bij het geheel, waardoor ze uit de positie 
van passief toeschouwen worden gehaald. Van al de keren dat de goochelaars van Magic Care bij ons zijn 
geweest, kunnen we ons geen kind herinneren die deze activiteit niet leuk vond. De kinderen krijgen lof en 
waardering van de ouders op hun optreden en voelen zich trots”

Enkele impressies van andere
projecten in beeld

Kinderen en ouderparticipatie tijdens  
het optreden in Villa Pardoes (bij de Efteling)

Zelfs Igor de Kort en Louis Baerts  
waren verbaasd dat de truc lukte” 

Peter Lok leert de truc
met het elastiekje

Ook de kleinsten 
kregen een diploma 
en leren goocheltrucs 
op hun eigen niveau

Villa Pardoes
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Het plezier straalt er inderdaad vanaf ...

Bent u het nog niet beu
van steeds maar die  
aandacht voor dat  
vingerhoedje?
Maar het zorgt wel  
voor erg veel plezier! ...

... maar ook de kaart die 
achter de rug van waarde 

verandert is een hit

Enkele impressies
van andere
projecten in beeld

... en niets verklappen hè!

En met het diploma na afloop kan
het magisch feest niet meer stuk!



 Deskundigheidsbevordering         11          

Teneinde onze enthousiaste Magic Care goochelaars nog beter toe te rusten voor het optreden voor 
kwetsbare kinderen vinden regelmatig bijeenkomsten plaats met aandacht voor specifieke elementen, 
die belangrijk zijn in het contact met ‘onze’ kinderen.  

Tijdens ons nieuwjaarscongres wist Florieke Stofmeel  
(ontwikkelingspsycholoog) ons weer te boeien met haar  
visie over hoe kwetsbare kinderen tegemoet te treden, met 
als sleutelwoorden ‘Veiligheid, Verbinding en Vertrouwen’.  
Het gaat vooral om de interactie van ‘Ik met de ander’,  
zoals Florieke dit formuleerde. Dit is ook de kracht van de 
Magic Care goochelaar. 

In oktober werden we verrast met een professionele lezing van 
ons bestuurslid/hartchirurg Rody Boon, waarin hij de klinische 
kant van kinderen in het ziekenhuis besprak, met name de 
achtergronden van de ziektebeelden waarmee kinderen worden 
opgenomen en het effect daarvan op de kinderen zelf. 

Van belang is dat de Magic Care goochelaar ook zijn aandacht 
aan de ouders geeft en hen helpt om de focus op de positieve 
vaardigheden van het kind te blijven houden. Dus: naast begrip 
en medeleven kijken wat het kind (nog) wel kan. Dit is een 
hoofdelement van onze methodiek. 

In november kwam klinisch-psycholoog Leony Coppens ons 
voorlichten over trauma’s bij kinderen en hoe je de veerkracht 
van getraumatiseerde kinderen kan vergroten om de gevolgen 
van trauma’s te verkleinen. 

Belangrijke elementen zijn : een stabiele relatie met volwassenen 
(een gevoel van veiligheid geven en je gesteund voelen), zelf-
vertrouwen doen toenemen onder meer door zelfregulatie 
vaardigheden te helpen ontwikkelen en de kinderen een 
hoopvol toekomstperspectief geven met het gevoel ergens bij 
te horen. Overigens elementen die ook bij de Magic Care 
aanpak centraal staan. 

Deskundigheidsbevordering



12        Interview / Hans Klok

Goochelaar Beer van Muiswinkel is ruim zeven jaar vrijwilliger 
van Magic Care en is nog steeds even enthousiast als in het 
begin om de positie van het kwetsbare kind te verbeteren met 
behulp van magie. Reden genoeg om hem te vragen waarom 
hij het werken bij stichting Magic Care zo aantrekkelijk vindt:

Waarom ben je indertijd gaan meedoen?
Naar aanleiding van een presentatie bij het Magic Art Center 
(een magisch centrum in Bennebroek) over Magic Care wilde 
ik meehelpen de organisatie financieel te versterken. Ik doe en 
deed veel fundraising activiteiten, ik regelde ter ondersteuning 
van de penningmeester de boekhouding, het nieuwe boek-
houdsysteem, de betrokkenheid van een accountant voor het 
opstellen van de jaarrekening, e.d. Natuurlijk wilde ik ook 
meehelpen de kinderen blij te maken.  Als goochelaar deed en 
doe ik actief mee met Team West, Playing For Succes, Emma 
Kinderziekenhuis (AMC) en het AZC-team.
 

Welk effect merk jij dat het goochelen voor het kwetsbare kind heeft?
Een ding is zeker: het kind wordt er vrolijker en enthousiaster van. Wij hopen natuurlijk ook het zelfbeeld en 
het zelfvertrouwen van het kind te verbeteren en te versterken! 
 
Waarom besteed je zoveel tijd en energie aan de stichting?
Een gezegde die bij de vrijwilligers dikwijls te horen is, is ‘ons salaris is de glimlach van het kind’. En dat klopt. 
De reacties van deze kwetsbare  kinderen zijn vaak hartverwarmend. Zo had ik laatst met mijn team opge-
treden bij kinderen met een verstandelijke beperking. Toen ik mijn auto aan het inpakken was, riep een kind 
van boven uit haar kamerraam: “Opa Beer, wat jammer dat je weg gaat, bedankt voor de goochelles!”

Interview Beer van Muiswinkel

Grote namen uit de goochel-
wereld ondersteunen het werk 
van Magic Care. Een van hen is 
Hans Klok. Een groot deel van 
het team van Magic Care was 
aanwezig bij de Hans Klok show 
in Carré. 

Na afloop onderhield Hans  
zich met zijn collega goochelaars 
en u ziet op de foto dat het er 
geanimeerd aan toe ging.

Hans Klok
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Tijdens het eerder genoemd nieuwjaarscongres was president 
Jasper Oberon van de NMU (de ‘KNVB’ van alle goochelverenigin-
gen in Nederland) vol lof over de activiteiten van Magic Care.  

Uit zijn toespraak : “ Jullie aanwezigheid hier is een teken van grote 
betrokkenheid bij het werk voor het goede doel, en van leergierigheid  
en motivatie om het nog beter en mooier uit te voeren.
Daarom ben ik bijzonder trots dat ik hier even mag spreken en  in de 
rol van  President van alle goochelaars in Nederland jullie mag roemen 
voor jullie missie, inzet en overgave voor het mooie doel van Magic 
Care. Een moment van magie en betovering voor het kwetsbare kind. 

Wel, een duidelijke erkenning vanuit de goochelwereld; naast het 
hebben gewonnen van de ‘Gouden Speld’ in 2014 (de hoogste 
goochelonderscheiding in Nederland) is dit een goede basis voor 
een voortgezette samenwerking van Magic Care met de NMU.

Relatie met de
Nederlandse Magische 
Unie (NMU)

Magic Care in de media
Het is zeer plezierig te constateren dat Magic Care in toenemende 
mate bekendheid krijgt. In het AD stond een lovend artikel over 
Magic Care en met toestemming van de ouders en het Sophia kinder-
ziekenhuis in Rotterdam mochten er filmopnamen worden gemaakt 
van een optreden daar voor enkele kinderen. De opnamen werden 
diezelfde dag nog uitgezonden door Omroep Max; u kunt het filmpje 
bekijken op de Magic Care website. Een radio interview over Magic 
Care (van 10 minuten!) is ook te beluisteren op de website.

In de maand januari heeft een team van het Isala Hart 
Centrum uit Zwolle meegedaan aan een achtdaags 
auto(toertocht)avontuur door Scandinavië.  Zij reden 
met een auto, met daarop het logo van Magic Care 
en diverse sponsoren. 
Onder de naam “Team 54 Magic Care Partner” werd 
er aandacht voor de Stichting Magic Care gevraagd, 
een initiatief waar het team zeer enthousiast over is. 
Door deze mooie actie is heel wat sponsorgeld  
binnengehaald. 

woensdag 3 februari 2016

NL
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DEN HAAG | Vijftien kinderen kij-
ken met grote ogen toe. Het is een
dinsdagmiddag in het voetbal-
stadion van ADO Den
Haag en twee gooche-
laars van Magic Care
treden op. Speel-
kaarten ratelen tus-
sen handen, magi-
sche touwtjes
raken in de knoop
en worden weer
ontward.
De kinderen hebben
namen die horen bij ge-
mengde scholen, ze zijn
Pools, Turks, Indonesisch en Ne-
derlands. Ze hebben hobby’s die
andere 9- tot 12-jarigen ook heb-

ben: dansen, voetballen en gamen.
Hun lievelingsdieren zijn katten,

honden en draken. Maar tegelij-
kertijd zijn er ook proble-

men: één van de jon-
gens is te druk, een
ander heeft grote
moeite met leren
en er is één meisje
bij dat niet praat
in het bijzijn van
volwassenen. Om
die redenen zijn ze

door hun Haagse ba-
sisscholen geselecteerd

om deel te nemen aan het
project Playing for Succes. Aan

goochelaars Marlies Greve en Rob
van de Kamp de taak tot deze kin-

deren door te dringen met de hulp
van magie.
,,Goochelen is uniek. Met het leren
van een truc kun je echt doordrin-
gen tot een kind,’’ zegt Van de
Kamp. ,,We leren deze kinderen
drie trucs. Eigenlijk geven we daar-
mee ons wow-effect uit handen. De
kinderen zijn trots op zichzelf en
hebben zo iets blijvends wat ze
kunnen tonen aan hun ouders en
vriendjes.” Greve, in het dagelijks
leven speltherapeut, vult aan: ,,We

zetten ze in hun kracht. En we pro-
beren daarmee iets ten goede te
veranderen in hun gedrag.’’

Geheimen
Elk kind heeft een goochelaars-
doosje gekregen met daarin de
trucs. Ze laten een vingerhoedje
verdwijnen en leren elkaar om een
zwarte speelkaart te veranderen in
een rode. ,,Cool!,’’ klinkt het. Greve
leert de kinderen tegelijkertijd
zichzelf te presenteren: ,,Rechtop

staan, duidelijk praten. Goed zo.’’
Even lijkt het mis te gaan. Een
schuchter kind dreigt te gaan hui-
len als haar wordt gevraagd een
denkbeeldig podium te betreden.
De goochelaars tackelen het pro-
bleem door te vertellen hoe eng zij
het wel niet vinden, dat staan op
zo’n podium, voor een publiek.
Ten slotte is het volgens Greve tijd
voor de eed van geheimhouding.
,,Hand op je hart. Ik beloof dat ik
de geheimen, die ik geleerd heb,
niet zal verraden. Niet aan mijn
vader, niet aan mijn moeder en
niet aan mijn beste vriend.’’ Het
meisje dat het even moeilijk had,
doet ook weer mee, het doosje met
geheimen in haar handen. Ze
sprankelt.

Ziekenhuis
Van de Kamp goochelt soms ook in
ziekenhuizen. ,,Dat kan heel con-
fronterend zijn, als een kindje bij-
voorbeeld aan kanker lijdt. Dan zie
je een meisje aan een infuus, net
als het teddybeertje naast haar.
Maar toch, je bent verkocht op het
moment dat je de lach van het
kind ziet.”

Deglimlachvaneen
kind ispuremagie

De goochelaars van stichting Magic Care
vertonen hun kunsten aan patiëntjes in
ziekenhuizen, kinderen in jeugdgevangenissen
en leerlingen uit achterstandswijken. Volgens
hen kun je met goocheltrucs écht doordringen
tot een kwetsbaar kind.
KEES GRAAFLAND

HANNEKE KEULTJES
DEN HAAG |De maatrege-
len om te voorkomen dat
leerplichtige kinderen
thuis komen te zitten,
werpen weinig vruchten
af. In Nederland zitten 9972
leerlingen die wél naar
school zoudenmoeten gaan
korte of lange tijd thuis.
Daarnaast zijn er steeds
meer kinderen, 5077, die

van hun gemeente niet meer
naar school hoeven omdat
ze een te ernstige verstan-
delijke of lichamelijke be-
perking zouden hebben.
Dat blijkt uit de cijfers van
het schooljaar 2014-2015
die het ministerie van On-
derwijs vandaag naar de
Tweede Kamer stuurt.
Staatssecretaris Sander
Dekker van Onderwijs is

met name geschrok-
ken van de stijging
van het aantal leerlin-
gen dat een ontheffing
van de leerplicht heeft
gekregen. ,,Juist
dat aantal
had door
passend on-
derwijs
moeten
dalen.’’

Ouders hebben een
doktersverklaring
nodig om een vrijstel-
ling aan te vragen. De
helft van de ontheffin-

gen zijn gegeven
aan kinderen die
ooit wel op een
school zaten.

,,Blijkbaar konden ze op een
zeker moment wel naar
school.’’ De staatssecretaris
wil niet concluderen dat
passend onderwijs is mis-
lukt. ,,Dit is pas het eerste
jaar na invoering van de wet.
Ik vind wel dat het niet snel
genoeg gaat.”
De cijfers zijn ook per ge-
meente gespecificeerd.
Daaruit blijkt dat de ene ge-

meente veel minder thuiszit-
ters heeft dan de andere.
Dekker hoopt dat gemeen-
ten door de cijfers gestimu-
leerd worden het probleem
aan te pakken. Dat sommige
gemeenten het beter doen
dan andere, is voor Dekker
het bewijs dat passend on-
derwijs wel kan werken.
,,Als je er echt werk van
maakt, dan kan het.’’

Magic Care ziet
voor zichzelf ook
een rol in asielzoe-
kerscentra. De
stichting heeft afge-
lopen zaterdag in
Amsterdam haar
eerste workshop
verzorgd in een
noodopvang, het
leegstaande ver-
pleeghuis Groenhof-
Amstelring, dat
wordt beheerd door

het Leger des Heils.
,,We kwamen binnen
in een grote zaal
waar ieder voor zich
bezig was. Toen we
weggingen, waren de
kinderen in de weer
met vingerhoedjes
enmaakten zij hun
ouders aan het la-
chen,’’ vertelt Wim
van Dokkum. De goo-
chelaar van Magic
Care noemt de voor-

stelling een pilot.
,,De vrijwilligers
waren enthousiast
en wij willen dit
graag vaker doen.
Alleenmoeten we
sommige dingen dan
anders organiseren.
Er zal een tolk bij
moeten zijn. De kin-
deren durfden de
speelkaarten bijvoor-
beeld niet aan te
nemen.’’

ASIELZOEKERSCENTRUM

‘Kijk,ik kan ietswat eenander nietkan!’

� Stichting
Magic Care

helpt kinderen
zelfverzekerder
te worden door
te goochelen.

FOTO FRANK JANSEN

� Sander
Dekker.

Passendonderwijs zorgtnogniet voordalingaantal thuiszitters



Het Magic Care methodiekenboek
Magic Care biedt een aan de doelgroep aangepast uniek programma aan, dat naast entertainment-
waarde ook een therapeutische waarde heeft. De nadruk ligt hierbij op het opdoen van een posi-
tieve ervaring en het verbeteren van het zelfbeeld van het kind. Dit bereikt Magic Care door op een 
warme, integere en professionele manier de kinderen te benaderen. De missie en de doelstellingen 
komen uitgebreid aan de orde in een methodiekenboek met de volgende aandachtspunten. 

✔ Goochelen geeft zelfvertrouwen en maakt het kind meer weerbaar.

✔ Goochelen kan kwetsbare kinderen uit de slachtofferrol halen.

✔ Goochelen draagt bij aan het verbeteren van de zelfpresentatie en de creativiteit. 

✔ Bovendien kan door middel van goochelen de leerhouding en het doorzettingsvermogen  

van de kinderen positief worden beïnvloed. 

✔ Verbetering van de motoriek is tevens een belangrijke doelstelling.

✔ Door het goochelen kunnen ook sociale vaardigheden verder ontwikkeld worden.

In het methodiekenboek komen de  
doelgroepen aan de orde en wordt  
uitgebreid aandacht besteed aan de  
didactiek van het programma, zowel wat be-
treft de voorstelling als de workshop, waarbij 
naast groepsbenadering ook  
de individuele aanpak belangrijke  
elementen zijn. 

De toepassing van deze unieke wijze  
om door middel van goochelen kwetsbare 
kinderen meer zelfvertrouwen te geven heeft 
in al de jaren van het bestaan van  
Magic Care al zijn waarde bewezen en wordt 
ook wetenschappelijk ondersteund, zoals uit 
het bericht op de volgende pagina blijkt. 
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Sponsors bedankt
Het is duidelijk dat we voor de vele activiteiten van  
Magic Care veel geld nodig hebben. Voor de aanschaf van  
de goocheltrucs die de kinderen allemaal krijgen en de  
ontwikkeling van nieuwe trucs voor onze doelgroepen,  
voor al het drukwerk (brochures, jaarverslagen, diploma’s 
voor de kinderen), voor het ontwerpen en onderhouden 
van de websites en de onkosten/reiskosten vergoeding  
voor de Magic Care goochelaars; u weet dat we geen  
‘salaris’ betalen, onze Magic Care goochelaars doen geheel 
vrijwillig mee, maar we hebben het al vaak gezegd: ons  
salaris is de lach op het gezicht van de kinderen en dat is 
niet in geld uit te drukken. Ook de verdere professionalise-
ring moet gefinancierd worden, zoals het ontwikkelen van een vooruitstrevend en gedetailleerd Methodie-
kenboek, want het gaat dus veel verder dan het alleen technisch aanleren van goocheltrucs voor de kinderen. 
Van de Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’ mochten we in het kader van deze professionali-
sering mooie tassen aanschaffen voor een nog meer uniforme presentatie naar buiten. U ziet op de foto vele 
goochelaars van Magic Care met hun zojuist ontvangen tassen met het logo van Magic Care hierop groot 
afgebeeld. 
We zijn u allen derhalve zeer erkentelijk voor uw financiële steun die het ons mogelijk maakt kwetsbare  
kinderen steeds opnieuw met magische momenten te verblijden en hun zelfvertrouwen te vergroten.     

  Evaluaties door de leiding    15          

Goochelen blijkt meer in zijn mars te hebben dan puur vermaak. Vooral als kinderen het zelf doen. Kinderen 
zouden namelijk meer zelfvertrouwen, discipline en sociale vaardigheden ontwikkelen door goochellessen 
dan door traditionele schoolvakken. Dit beweren Britse onderzoekers van de Hertfordshire University. In 
Groot-Brittannië krijgen kinderen iedere week speciale lessen om hen sociale vaardigheden aan te leren.  
Alhoewel deze lessen het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren, blijkt het effect van een magieles veel  
groter te zijn. Volgens onderzoeker en professor Wiseman helpt goochelen vooral bij verlegen kinderen.

Goochelles op school?


